Informatie voor website en/of schoolgids
Jeugdgezondheid Noord- en Oost-Gelderland
Als leerlingen voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat, gaat er een nieuwe wereld
voor hen open. Er verandert van alles. Niet alleen voor leerlingen, voor ouders/ verzorgers verandert er
ook heel wat! Bij vragen over bijvoorbeeld gezondheid, ontwikkeling of opvoeding kunnen leerlingen,
ouders en docenten terecht bij ons team jeugdgezondheid. Dit team bestaat uit een jeugdarts en een
jeugdverpleegkundige.
Wat biedt de jeugdgezondheid aan in het schooljaar 2021-2022?

Groepsgesprek en gezondheidsonderzoek klas 2: er vindt een groepsgesprek in de klas plaats
rondom gezondheid en welbevinden, daarna krijgen de leerlingen een gezondheidsonderzoek bij
de jeugdverpleegkundige.

Les veerkracht klas 3 of 4: deze workshop maakt de leerlingen bewust van de samenhang tussen
gedachten, gevoelens en gedrag.

Inloopspreekuur: er zijn regelmatig inloopspreekuren op school. De leerling kan zonder afspraak bij
de jeugdverpleegkundige binnenlopen. Dit inloopspreekuur is daarnaast ook toegankelijk voor
ouders en docenten. School is op de hoogte of en wanneer de inloopspreekuren plaatsvinden.

De jeugdarts maakt deel uit van het zorg- en adviesteam van de school.

Ondersteuning bij schoolverzuim: de jeugdarts is beschikbaar om bij langdurig en/of
regelmatig schoolverzuim te ondersteunen.

Vaccinaties:
- In het jaar dat meisjes 13 worden, krijgen zij een uitnodiging voor een HPV-vaccinatie.
- Alle 14-jarige leerlingen krijgen een uitnodiging voor de Meningokokken-ACWY vaccinatie.
Vaccineren gebeurt niet op school maar op een externe locatie.

Anoniem chatten of mailen via jouwggd.nl: de leerling kan met al zijn/ haar vragen over gezondheid
en welbevinden terecht op www.jouwggd.nl. Zie voor chattijden de website.
Meer informatie?
Kijk op onze website www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden.
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? U kunt een e-mail sturen
naar: jgz@ggdnog.nl. Wilt u in de mail ook de naam van de school van uw kind vermelden? Ook zijn wij
van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 088 – 443 31 00.

GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Informatie over gezondheid en opvoeding: www.ggdnog.nl | www.opvoeden.nl
of download de app: https://www.groeigids.nl

